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Hej alla i VAIF:are och andra läsare,
Mitt i november och undertecknads klart jobbigaste månad på året, trist och mörkt svensk fotboll
avslutad både i de högre serierna och alla serier i småklubbsvärlden, men för en blå skäl däremot
matcher kvar att se och närmst väntar Lunds BK i nästa vecka i Svenska Cupen.
Ska ni se matchen köp förköp för det kommer att bli fullt dvs. 3 600 åskådare sålts 2 000 redan.
I söndagseftermiddag avslutades årets Allsvenska och IF Elfsborg på besök och de bjöd upp till en bra
match och faktiskt bättre stämning än matchen mot norska Sarpsborg, må Gud förbjuda att
undertecknad behöver se detta norska lag möta MFF fler gånger i mitt liv.
Ni får kalla undertecknad dålig förlorare, men en så torftig fotboll som detta lag spelar gör att publik till
sist inte kommer för att se fotboll live, svagt av MFF ja, men ett lag som spelar så tight att det till sist inte
finns några ytor.
Starkt ja naturligtvis, en taktik från tränare och stark sammanhållning så stark som en journalist skrev att
om tränaren bad någon skjuta bollen i eget mål hade detta gjorts också.
Den bästa historian om detta norska lag kommer från hotellet där de bodde berättat av Patrik Jandelin
evenemangsansvarig för MFF. Efter rundvandring på hotell och restaurang lämnade Besiktas över ett
dokument på 9 A 4 sidor om framförallt mat när Sarpsborg var på plats på samma hotell fanns inga
dokument från den norska klubben utan bara en fråga till restaurangen och citat" serverar ni gröt till
frukosten" slut citat. Underbart!
Tillbaka till matchen mot IF Elfsborg tänk er följande scenario 29 omgångar har spelats den 30
omgången är i gång och matchminut 60 tar MFF ledningen med 1-0 och för första gången denna
säsong upp på 3; plats och kval till Europa League.
Tänk er Hammarby IF som i 29 omgångar och 60 minuter legat på plats 1 till 3 i Allsvenskan, men då tar
det slut även om Hammarby IF hämtar upp 0-2 till 2-2, Östersund tar åter ledningen med 3-2,
Hammarby IF kvitterar i matchminut 90 till 3-3.
Matchen i Malmö slut och 2-0 laget samlas framför Norra Stå alldeles tyst då det återstår 2 minuter i
Östersund.
På sanna tiondel utbryter all glädje från Norra Stå och spelarna förstår vad som hänt.
Ögonblick man aldrig glömmer och troligtvis en viss förkortning av ens liv men detta var det värt!
Uwe Rösler ankomst och MFF tar 2,39 poäng i snitt per match från Uwes första match.
Respekt var ordet!
Hammarby spelarna Nikola Djurdjic och Vladimir Rodic dyker upp på hotellet där AIK firar sitt SM Guld
har folk fullständigt tappat all respekt till sitt egna lag som för några timmar tappat sin plats och missar
kvalet ut i Europa.
Var finns moralen idag?
I Veberöds AIF nås undertecknad av ett mail från Nils-Åke och ny tränare anställd i Tommy Johnsen
känd profil i småklubbsvärlden i Skåne.
Tränat Lunds BK:s juniorlag, Kirseberg IF, Ystads IF, Prespa Birlik, Kulladals FF samt Rydsgårds AIF.
Boende i Rydsgård.
Välkommen till Veberöds AIF Tommy!
Börjar redan denna vecka när "frimånaden" startar den 15 november. En jobbig månad när truppen ska
sättas.
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Status Romelecupen 2019.
Börjar med att ge high five till Jenny Wanegårdh som ringer och mailar in hela 6 lag, till F 04 4 lag nu
full samt 2 lag till F 05 nu 6 lag och saknas bara 2 lag.
218 lag anmälda och nu saknas i tävlingsklasserna 14 lag;
P 02 saknas 4 lag.
P 03 saknas 3 lag.
P 04 saknas 4 lag.
F 05 saknas 2 lag.
F 06 saknas 1 lag.
Serielöst saknas nu 6 lag
P 08 saknas 3 lag.
P 09 saknas 1 lag.
F 10/11 saknas 2 lag
Med andra ord nu nere i 20 lag som önskas till.
14 lag på väntelistan som ej kommer med om inte andra lag utgår.
192 lag klara för spel idag och fyller vi alla tävlingsklasser blir vi över 230 lag!
För varje tävlingsklass som blir full kan läggas till 8 lag till cupen samt 12 lag i F 06.
Hälsar Staffan.
Uppdatering av Romelecupen innan helgen troligtvis kommer.
Referat från några cuper ute som inne.
Jennys text.
I söndags spelade F 04-05 med 1 lag i Gåsacupen i Skurup. 7- manna på konstgräs och vi startade
med 3 matcher i gruppspelet. Vi mötte SoGK Charlo, Gärsnäs AIS och Rydsgård/ Skivarp och vann
gruppen efter 3 st 1- 0 segrar. Därefter väntade kvartsfinal och då ställdes vi återigen mot
SoGK Charlo BK och vann återigen med 1- 0. Därefter väntade Pandora FF i semifinalen och de var
tyvärr bättre än oss (de vann även finalen). Tråkigt att det inte spelades match om tredjepris annars en
helt ok cup med tyvärr långa väntetider mellan matcherna.
F 06/07 i Gåsacupen.
I söndags åkte vi ner till Skurup och till Nils Holgerssonshallen för att delta i Gåsacupen för tredje året i
rad. Vi tackade för att det var en inomhus cup då det var riktigt blåsigt och kallt ute. F06/07 ställde upp
med två lag och spelade 7-mannafotboll på konstgräs. Det blev totalt åtta matcher och vi åkte hem
obesegrade. Tjejerna visade upp fint passningsspel, fina dribblingar, kämparglöd och positiv inställning.
Dagens höjdpunkt var ändå när vår spelare #12 vann bollen i en tuff närkamp, spelade in till sin
lagkamrat #5 som satte 1-0 när det var tre sekunder kvar av matchen. Nu trappar vi ner träningen i
november och siktar in oss på cupen i Halmstad den 1/12
Träningsturnering 10 november. P 10 med Jims text.
Totalt deltog 10 lag, riktigt kul att många tog sig tid att köra 2-3 timmar för att spela fotboll i Veberöd.
Vi delade in lagen i 2 grupper, grupp 1 var VAIF, Östers IF, Mjällby AIF, Torns IF och Hässleholms IF.
Grupp 2 spelade FC Trelleborg, Ängelholms FF, Vellinge IF, Helsingborg IF och Nosaby IF. Alla
spelade mot alla i sina respektive grupper, 2x12 min per match. För vår del gick det väldigt bra och vi
vann samtliga matcher i gruppen och spelade en extra match mot Helsingborgs IF som vi förlorade med
2-3.(Laget ledde med 2-1 med ett par minuter kvarn undertecknads kommentar).
Det var väldigt trevlig fotboll som alla lagen bjöd på.
Utöver bra fotboll så fick vi mycket beröm för våra domare, kiosk försäljning och vårt tält som tog 60
personer och hade värme.
På söndag är det dags igen då resterande killar som inte spelade i helgen ska spela med samma
upplägg.
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